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De zon, jouw energie!
Wil jij samen met anderen werken aan eigen, lokale, 
duurzame energie? Vind jij het belangrijk dat de opbrengst van 
energieverkoop in onze regio blijft? En wil je bijdragen aan 
innovatie in het unieke landschap Zwaagdijk? Doe dan mee aan 
Zonnepark Zwaagdijk-West! 

Als lezer van deze brochure denk je erover een of meerdere 
Zonnecertificaten aan te schaffen. Je vraagt je misschien af hoe 
meedoen precies werkt en je wilt weten wat het jou en onze 
regio oplevert, en welke risico’s je loopt. In deze brochure 
informeren wij je hier uitgebreid over. 
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Uitgifte 
zonnecertificaten

Voorbehoud en 
tijdsplanning

Zonnecoöperatie ZCWF2 (statutaire naam Zonnecoöperatie 
West-Friesland 2 U.A.) is de binnenkort trotse eigenaar  
van een deel van het zonnepark in Zwaagdijk-West.  
Wij, Zonnecoöperatie ZCWF2, geven nu Zonnecertificaten  
uit om het zonnepark te financieren. Als lid of toekomstig  
lid van Zonnecoöperatie ZCWF2 kun je nu alvast één of  
meerdere Zonnecertificaten reserveren.

Het voordeel van het voorinschrijven is dat je straks bij de 
toewijzing voorrang krijgt op de mensen die in de volgende 
ronde inschrijven.

Wij gaan in januari 2022, dus over een paar maanden,  
bij de overheid subsidie aanvragen voor de exploitatie de 
eerstkomende 15 jaar dat het park operationeel zal zijn.
We verwachten dat we in het voorjaar de beschikking voor 
de subsidie binnen krijgen. Er zit een heel klein risico in dat  
we geen subsidie krijgen en dan vervalt de voorinschrijving 
automatisch. Als de subsidie wordt toegekend zullen we alle 
voorinschrijvers benaderen om de zonnecertificaten definitief  
te maken. Dat is ook het moment dat we je gaan vragen om  
lid te worden van onze coöperatie en je inschrijving van € 25 
over te maken.

Medio 2023 gaan we je vragen om de inleg voor jouw 
Zonnecertificaten daadwerkelijk over te maken. 
Zonnecoöperatie ZCWF2 kan dan eind 2023/begin 2024 het 
geld in Zonneparken Zwaagdijk gebruiken voor de aanschaf  
van de panelen en de rest van de installatie.
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Het zonnepark komt in Zwaagdijk-West aan de Zwaagdijk  
achter nummer 396 (min of meer achter de begraafplaats van 
het kerkje). Het is nu nog een perenboomgaard. 

De bomen zijn oud en moeten gerooid worden, maar de bomen-
singel er omheen blijft natuurlijk staan zodat het park mooi is  
afgeschermd. Aan de achterkant grenzen we aan de Kromme 
Leek. We hebben met de historische vereniging afgesproken  
dat we ver afblijven van dit historische riviertje en dat we er  
een mooie begroeiing langs maken.

Het park



5

Techniek
Zonneparken Zwaagdijk wordt ontwikkeld door Sunvest B.V.  
Dit is een Nederlandse ontwikkelaar van zonneparken.  
Sunvest neemt het grootste deel van het park voor haar  
rekening (±4,2 ha) en wij een kleiner deel (±1,3 ha). 
Er is onderzoek gedaan naar historische waarden, beschermde 
vogels en andere dieren. De benodigde vergunningen zijn 
verleend onder voorwaarde dat er voldoende afstand gehouden 
wordt tot de Kromme Leek en de begroeiing in takt blijft. 
De Gemeente Medemblik hecht veel waarde aan participatie 
door de omgeving en dat is ingevuld door onze coöperatie.  
Wij zorgen dat u mee kunt investeren en van de opbrengsten 
kunt genieten.

De capaciteit van Zonneparken Zwaagdijk is ongeveer  
7 megawatt geïnstalleerd vermogen en daarmee wordt  
naar verwachting ruim 6.600 mWh aan stroom die lokaal  
wordt opgewekt. Dat komt neer op stroom voor meer dan  
2.000 woningen.

Welke panelen etc. zullen worden gebruikt is nog niet bekend 
want de ontwikkelingen gaan snel en op het moment van 
installeren (dus eind 2023 of begin 2024) worden de keuzes 
daarvoor gemaakt. 

U mag ervan uitgaan dat wij hoge eisen stellen aan de techniek 
en de betrouwbaarheid van de leveranciers, garanties voor de 
opbrengst, langjarige garanties op de gebruikte materialen, etc. 
En wij hechten er veel waarde aan dat de materialen niet 
gemaakt worden onder dwangarbeid en ook niet met 
kinderarbeid.
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Investering
De investering in dit park is een behoorlijk bedrag. We zijn natuur-
lijk afhankelijk van de prijsontwikkelingen, maar rekenen op ruim 
€ 4 miljoen. Wij vonden dat bedrag te groot voor onze coöperatie. 
Daarom hebben we een overeenkomst gemaakt om een deel van 
het zonnepark over te nemen van de projectontwikkelaar.
 
Eigendom
Concreet betekent dit dat wij van dit zonnepark 1,3 ha in eigen-
dom overnemen. En op die 1,3 ha komt onze eigen installatie 
met een capaciteit van 1,5 megawatt en een opbrengst van  
ongeveer 1,42 mWh. De investering daarvoor is een vast bedrag 
van € 1 miljoen. Wij krijgen van de grondeigenaar een Recht van 
Opstal op de 1,5 ha grond. Dit houdt in dat wij daarop de instal-
latie kunnen laten bouwen en dat die installatie volledig ons 
eigendom blijven ook in geval van calamiteiten.

Financiering
We hebben al gesprekken gevoerd met banken en we gaan ervan 
uit dat zij 70-80% van dit bedrag willen gaan financieren. 
Daarvoor krijgen ze een recht van hypotheek op de installatie en 
een pandrecht op de vorderingen. Dat houdt in dat wij er naar 
streven € 200.000 aan participaties (zonnecertificaten) aan te 
bieden aan de inwoners in de omgeving van Zwaagdijk.
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Investering
Opbrengsten, kosten en resultaat
De opbrengsten zijn normaal gesproken afhankelijk van de kos-
ten, de prijs van de stroom die we opwekken en verkopen en de 
zonneschijn die een beetje meer of minder kan zijn.

Zonneschijn
We gaan uit van het gemiddelde over de afgelopen 10 jaar en 
daar rekenen we mee. Dat betekent dat het een beetje meer of 
minder kan zijn. Normaal rekenen we dan met 2,5% plus of min. 
Maar omdat we alles berekenen over een periode van 15 jaar ko-
men we per saldo toch weer op het gemiddelde uit.

Kosten
De kosten zijn redelijk voorspelbaar gedurende de 15 jaar waar 
we mee rekenen. We sluiten onderhoudscontracten en we gaan 
uit van een inflatie van 1,5% op alle zaken zoals onderhoud van
de installatie, onderhoud van het terrein, verzekering, adminis-
tratie, belastingen, etc. En we houden rekening met vervanging 
van onderdelen. De rente en aflossing van de bank zijn voor 15 
jaar vastgelegd, dus die variëren niet. Evenals de afschrijvingen, 

aangezien we de investering in 15 jaar afschrijven. Per saldo kun-
nen we de kosten goed voorspellen en daar rekenen we mee.

Subsidie
Het project gaat in principe door als we de toezegging van de 
SCE-subsidie binnen hebben. De SCE-subsidie voor 2022 is nog 
niet bekend maar we gaan uit van de voorlopige bedragen en 
die zijn 8,9 cent per opgewekte kWh. Die subsidie is voor 15 jaar 
gegarandeerd. Het bedrag van 8,9 cent is de optelsom van: de 
gemiddelde stroomprijs in een jaar + de rest is subsidie. Als de 
stroomprijs stijgt daalt het subsidiebedrag en als de stroomprijs 
in een jaar lager is dan krijgen we een hoger bedrag aan subsidie. 
Daarboven ontvangen wij een hogere prijs voor de te verkopen 
stroom dan waarmee de subsidieregeling rekent.

Opbrengsten
Zoals met alle apparatuur daalt de prestatie elk jaar een beetje. 
Dat geldt ook voor de zonnepanelen. Wij rekenen met een daling 
elk jaar van ±0,5%. Dat hebben we meegenomen in de sommen.
Met de subsidietoezegging in het achterhoofd betekent het dat 
de opbrengsten verder eigenlijk alleen nog variëren met de 
opgewekte hoeveelheid stroom, dus met de zon.
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Dit betekent dat we volgens de prognose elk jaar een positief resultaat hebben. De verschillen per jaar zijn minimaal.  
En mochten er tegenvallers zijn in de opgewekte stroom dan mogen we een 16e jaar meenemen in onze berekeningen.

Productieopbrengst 1.464.000 kwh Prognose opbrengst en kosten gemiddeld over 15 jaar

Gemiddeld per jaar Gemiddeld per kWh

Opbrengst stroom+ subsidie € 139.000 9.5 ct

Kosten gem. per jaar € 39.000 2.7 ct

Afschrijvingen per jaar € 65.000 4.5 ct

Rentelasten gem. per jaar € 9.000 0.6 ct

Totaal kosten € 113.000 7.7 ct

Exploitatieresultaat voor belasting € 26.000 1.8 ct

Resultaat
En dan ziet onze berekening er vereenvoudigt als volgt uit:
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Voor de berekening van de capaciteit om uitkeringen te doen aan de participanten wordt normaal gesproken een kasstroom- 
overzicht samengesteld. Het verschil is dat de afschrijvingen dan niet meetellen omdat afschrijvingen geen jaarlijkse uitgaven zijn. 
Dat is immers al gebeurd bij de investering.
Maar aan de andere kant moet de lening aan de bank wel elk jaar worden afgelost dus die komt erbij.  En we gaan ervan uit dat we 
over de winst vennootschapsbelasting moeten betalen dus die komt er ook bij. Het overzicht van de kasstroom ziet er als volgt uit:

In principe is de kasstroom elk jaar beschikbaar. Dit willen we voor een deel gebruiken om schommelingen tussen de jaren  
op te vangen en voor een deel om nieuwe energie- en milieu- activiteiten op te starten overeenkomstig onze doelstellingen.

Productieopbrengst 1.464.000 kWh Prognose opbrengst en kosten gemiddeld over 15 jaar

Gemiddeld per jaar Gemiddeld per kWh

Opbrengst stroom+ subsidie € 139.000 9.5 ct

Kosten € 39.000 2.7 ct

Aflossing leningen € 53.000 3,6 ct

Rentelasten € 9.000 0.6 ct

Vennootschapsbelasting € 4.000 0.3 ct

Totaal uitgaven € 105.000 7.2 ct

Kasstroom €34.000 2.3 ct

Kasstroomoverzicht
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Uitkering participaties Financieel toezicht 
We verwachten dat we € 200.000 aan zonnecertificaten uitgeven. 
Als we voor de eenvoud even rekenen met certificaten van € 75 
per stuk dan komen we op 2.666 certificaten. Onze ervaring met 
de zonnedaken is dat de meeste participanten inschrijven met 
een aantal zonnecertificaten, waarmee het huidige eigen verbruik 
(nagenoeg) geheel wordt vervangen door de opwekking van groe-
ne stroom. Gemiddeld komt dat voor een huishouden neer op 28 
zonnecertificaten waarmee aan 3200 kWu kan worden opgewekt. 
Dus komen we uit op ±100 deelnemers (tussen 75 en 250).

Wij hebben als coöperatie de norm gesteld dat wij 0,5 cent per 
kWh reserveren voor nieuwe initiatieven en voor tegenvallers. 
Dat betekent € 7.000 reservering zodat voor uitkering overblijft 
€ 34.000 minus € 7.000 geeft € 27.000.

We streven ernaar dat elk zonnecertificaat van € 75 een jaarlijkse 
uitkering krijgt van € 8. Over 15 jaar is dat een uitkering van  
€ 120. Een rendement tussen 5 - 7%. De uitkering van € 8 verme-
nigvuldigd met 2.666 certificaten geeft een uit te keren bedrag 
van € 21.328. 

Met betrekking tot deze aanbieding bestaat geen wettelijke 
verplichting tot het algemeen verkrijgbaar stellen van een 
prospectus dat is goedgekeurd door de Autoriteit Financiële 
Markten (AFM). Op de aanbieding wordt ook geen toezicht 
uitgeoefend door de AFM. 
 Wel wordt op het moment dat wij de subsidiebeschikking 
binnen hebben deze aanbieding aangemeld bij de AFM. 
Bovendien wordt voordat wij de voorinschrijvers verzoeken om 
hun interesse om te zetten in een lidmaatschap een 
informatiedocument beschikbaar gesteld over deze aanbieding, 
overeenkomstig bijlage A van de vrijstellingsregeling Wft. 


